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چکیده
اب    

ادیان و مذاهب در جهان متغیر امروز از مج له عوامل مؤثر در سیاستگذاری کشورها مح وس ب میشوند .در آغ ازه نیزا رر رررهی س و یدالیم مو

وقوع حادثهی  11سپتامبر ،سگ ترۀ دامنهی مؤلفهی مذهب تا بدان جایی رسید که بنیاد گرایی دینی ،رادیکالی  یبهذم مس ووووو  ...نهههتنها ا درجامع ععهی
نخبگان بلکه برای قشرهای وسیعی از عوام در سراسر جهان ،واژگاِنِن آشنایی ش ند ددد  .خلیجججف را سسس بهههعن او ننن ی طنم ک قق قققهی ژئ و یکیتیلپ و

وئژ    

استراتژیکی مهم ،خاستگاه مذاهب مختلف است که با گذشت زمان ،حضور م رف و بهذ قق قققهها ای م واب اب یبهذ ررر ررررها ای وگ ن کیپ رد نوگا رر رررهی
نظامهای سیاسی و عرصههای مختلف اجتماعی منطقه احساس شد به وط ریکه هم اکنون بهیک عنصر اص هدش لیدبت هقطنم تابسانم رد یل و    

یباشد که با بهر هههگیرییی از
میتواند در چشمانداز ژئو پلیتیکی خلیجفارس تأثیر گذار باشد .پ وژ هش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی –تحلیلی م 

روش مطالعات کتابخانهای و منابع اینترنتی سعی در پاسخ وگ یی به این سؤال را دارد که با ت جو ه به وجو د فرقهها و گروههای مذهبی مختل رد ف
حوزهی خلیجفارس و افزایش قدرت آنها در صحنههای سیاسی و با در نظر گرفتن رابطهی مذهب و تحوالت ژئو پلیتیکی ،مؤلفهی مذهب چه
تأثیری در معادالت و مناسبات منطقهای و نظم دج ی ؟دراد نآ د ن زا لصاح جیات ا یکاح قیقحت نی

ا زا ی هک تسا ن یکیتیلپ وئژ تالوحت             

خلیجفارس تحت تأثیر مستقیم عامل مذهب میباشد و روند مناسبات منطقهای خلیجفارس ب تخاس داجیا ه ا الباقت رب ینتبم یر ت اضراعت و  ت       
ایدئولوژیک و نظام متأثر از جهتگیریهای ایدئولوژیک کمک مینماید و با وجو د اینکه به وط ر بالق هو مذهب از عوامل م دجو ه گم رایی م رثؤ
در منطقه میتواند باشد ،مؤلفههای مذهبی تحت تأثیرعوامل داخلی و خارجی نتوانسته م جو بات وح تد و ه گم رایی را میان کشورهای حوزززهی
خلیجفارس ایجاد نماید .در این مقاله ،جهت برون رفت از این ناسازگاری ،پیشنهاداتی نیز ارائه میگردد.

واژگان کلیدی :مذهب ،ژئوپلیتیک ،خلیجفارس

 -1شهریار نصرتی(نویسن هد مسئول)shahryar.nosrati@yahoo.com
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مقدمه
اگرچه در نگاه برخی اندیشمندان ،مذهب ظاهر ًاًا مفهومی در جهان الهیات یا و تاساسحا 

 تارثأت ا  تس (((( ((((( James,

 .)1994: 6در قرون گذشته ،همواره یکی از عوامل مؤثر در تفکیک مرزهای جغرافیایی بوده است .در قرن بیستم نیز
شآفرینی عوامل مذهبی در تصمیمگیری سیاسی و پدیدهای ناشی از آن ت تسا هتشاد مواد  .... ...در حال
کم و بیش نق 
حاضر هم ثبات سیاسی برخی از کشورها تا حد زیادی در ارتباط با توزی م بهذم ییاضف ع

یباشد ..در حقیقت،،
یییی یییی

یشود .هم چنین عامل
مذهب در کنار زبان ،یکی از قویترین نیروهای مؤثر در کشورهای مستقل کنونی محسوب م 
شهای
مذهب هنوز علت وجود و بقای بسیاری از کش تساه رو (( ((( .) Jordan&Rawentry, 2001: 171رش بنج د شش شش
مذهبی و بیداری اسالمی در حوزهی ژئو پلیتیک خلیج فارس ،کاوشی دوباره و بازنگری در ساختار ژئوپلیتیکی آن را
نالمللی و مرکز ای یمالسا یژولوئد   
یسازد .اکنون خلیج فارس یکی از مهمترین مراکز ثقل در مناسبات بی 
ضروری م 
در جهان است و رخدادها و تحوالت این حوزه و تأثیرگذاری آن بر مناسبات منطقهای و حتی جهانی ،بیا دنویپ رگن   
یهای نظام جهانی با تحوالت ح زو ه هی خل جی
تنگاتنگ و روبه فزونی سرنوشت دگرگون 

لاح رد

هک تسا سراف

    

یباش و بهذم تیروحم نآ و د
عرضهی چهرهای جدید و متفاوت از گذشته که بر مبنای محوریت انرژی بوده ،می ی
شآفرینی آن در مناسبات و ساختار آیندهی این حوزه است.بدین معنا که ایدئولوژی اس  هقطنم رب مکاح یمال دددد دددددر
نق 
تها هقطنم ی  ،،، ،،حض تلاخد و رو   
تعیین مسیر تحوالت ژئوپلیتیکی آن ،نظیر ایجاد همگرایی و یا واگرایی میان دولت ت
بازیگران خارجی و...می تواند مؤثر باشد و به عنوان یک متغیر مستقل در ساختار جدیددد ژئ سراف جیلخ یکیتیلپو    
ایفای نقش کند .چرا که وجود تحرکات گستردهی مذاهب مختلف در این حوزه و شکلگیری گروهها اینب و  نن نننهای
یر و د
فکری رادیکال و نیز درصد عظیمی از اهل تشیع در حال تغییر وضعیت و گروههای ترقی خواه خلیج فارس ،م 
که به یک نقطه تصمیم ومرکز ثقل با ماهیت جدید با مجموعهای از تعارضات و تشابهات تبدیل شود.
یباش دن
خاورمیانه ،خاستگاه ادیان بزرگ الهی است .مهد آیین هایی که امروزه بیش از نیمی از مردم جهان پیرو آنها م 
کترین نقاط کره هی زم اس هک نی للل للللهاست
و خلیج فارس ،آبراهی در میان هشت کشور مسلمان و یکی از استراتژی 
تهای جهانی را به خود جلب کرده است .تحوالت این منطقه ک ادک ره ه ممم مممم معل یددعتم لماوع لو    
نگاههای قدر 
یباشد ،تمام جهان را متأثر کرده که در ریشهیابی این تحوالت ،حضور مؤلفهی م  لباق بهذ ل م سم
م

یباشد ..ل اذ
یییی یییی

یتوان نقش مذهب را در تحوالت در حال وقوع در منطقهای در قلب کشورهای پیرو دومین دین بزرگ جها اب ن   
نم 
ینمای هدیدان د   
فرقههای مذهبی و گرایشات مختلف که امروزه در ساختار سیاسی منطقه ورود کرده و ایفای نقش می ی
انگاشت .از این رو ،پی بردن به جایگاه مذهب در عرصههای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و حتی اقتصا و ناهج ید
یافتن نقش آن در تحوالت منطقهی خلیج فارس که در حال شکل دادن به ساختار ژئوپلیتیکی منطقه بر مبن ننای عامل
مذهب است مهمترین ضرورت این پژوهش می باشد.
نکننده در روند مناسبات منطقهههای و عالی تیلپوئژ ق یکی یاهروشک     
-1به نظر می رسد تمایالت مذهبی ،نقشی تعیی 
تهای منطقهای و فرامنطقهای در راستای همگرایی یا واگرایی و ایجا مظن د   
حوزهی خلیج فارس و جهتگیری قدر 
ژئوپلیتیکی آن دارند.
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-2گرایشات سیاسی مبتنی بر درون مایهی مذهبی،ساختار ژئوپلیتیکی جدید خلیج فارس را به سوی تک راتخاس نیو   
متعارض و ناهمگون سوق داده است.
این تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیل بوسحم ی   
یگردد که در جهت تحلیل وضعیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس بر اساس ساختار جدی فلؤم زا رثأتم د هههههههی م اب بهذ   
م
تکیه بر روش کتابخانهای و جمعآوری اطالعا  عبانم و تالاقم و بتک قیرط زا ت ا  و یدانس ا تنرتنی ی و یلخاد        
خارجی درخصوص دستیابی به سوابق مطالعات صورت گرفته پیرامون محدووودهی م اطم درو لللع  تایبدا و ه ت یقح ق ،،،، ،،،
انجام پذیرفته و نهایت ًاًا با استدالل مبتنی بر براهین منطقی و مستخرج از یافتهها رد مزال جاتنتسا شهوژپ ی تسار ای     
هدف پژوهش صورت گرفته و روند تحقیق مورد سازماندهی قرار گرفته است.
مباحث نظری
 )1مفهوم ژئوپلیتیک

ارائه تعریفی دقیق از واژۀ ژئوپلیتیک کار آسانی نیست .با اینکه از زمان وضع این واژه توسط(رودلف کی الن) 1ب شی

از صد سال م 
یگذرد ولی بر سر تعریف آن اتفاق نظر وجود ندارد ( .( Glassner, 1993:224در تعری کیتیلپوئژ ف   
در فرهنگ اکسفورد چنین آمده است :ژئوپلیتیک عبارتست از مطالع س یریذپریثأت یگنوگچ ۀ یاس سس س سسسسستها لماوع زا    
یکند::
جغرافیایی)  .(Gowie, 1989:515پیترتیلور جغرافیدان سیاسی انگلیسی ژئوپلیتی ینچ نیا ار ک ن م فیرعت  ییییی ییییی
تها و گرزب ی
ژئوپلیتیک ،مطالعهی توزیع جغرافیایی قدرت بین کشورهای جهان ،به ویژه رقابت بین ق رد ت ت

یلصا    

ینویسد :ژئوپلیتیک عبارتست از مطالعهی ت ریثأ
است ) .( Taylor, 1990:330هاق فرینگدان 2در تعریف ژئوپلیتیک م 

جغرافیا بر شخصیت سیاسی ،تاریخی و مؤسسات کشورها به ویژه رواب س اب اهنآ ط ا  اهروشک ری و ی  ا ه تلود ااا ا ااا اااااااااا
(.(Faringdon, 1989:14
 )2ساختار روابط ژئوپلیتیک
تها و کشورها بر اساس سطح قدرت آنهاست .این
سکنندهی الگوهای رابطه بین دول 
ساختار روابط ژئوپلیتیک منعک 
ساختار در قلمروهای جهانی و منطقهای قابل شناسایی است( .) Ahmadi, 2011: 20این مفه یگتسویپ نینچمه مو    
تهای بزرگ و تا اندازهای به پیوندهای
قتری در برخی مناطق به وجود آورده که تا حّدّدی به پیوندهای میان قدر 
ع می 
اقتصادی ،فرهنگی و ژئوپلیتیکی در میان کشورهای درجهی دوم مربوط هستند .تما طبار نیا یم ههه ههههها دیچیپ  هه هههان و د
یشوند که در بعضی مواقع ،در راستای اهداف یکدیگر و در مواق رگید ع  ،،، ،،در جه دها ت اف   
موجب بروز مسائلی م 
تها حیلست هب طوبرم ی ات     
یتوان به کنترل و فروش اسلحه ،سیاس 
یگیرند که برای مثال م 
متضاد با یکدیگر قرار م 
هستهای،حقوق بشر ،انرژی ،آلودگی ،محیط زیست ،مهاجرت ،انتقال تکنولوژی و عدم تواف شا یداصتقا ق ا درک هر ..... ....
یتواند واکنش دوجانبهای را در سراسر مناطق ب و دروآ دوجو ه
حل این مسائل م 

ترب ر تابیکرت هب یریگمشچ ی       

منطقهای مشترک بدهد (.) Ezati, 2011: 151

1-Redelfki E len
2- Hugh faringdon
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 )3بنیادگرایی اسالمی 1و اسالم سیاسی

2

یباشند ،صرفنظر از محت یاو
بنیادگرایی ،یک روش تفکر است که بر طبق آن اصولی را که دارای اعتبار تغییر ناپذیر م 
آنها ،به عن سا قیاقح ناو اس هب ی

م رامش یییییی یییییی
یآورد ( .)Hiwood, 2007: 510و ب یارب یتیوه نتساخرب یانعم ه      

یکسا 
نسازی رفتار فردی و نهاد ای جامعه با هنجارهایی است که برگرفته از احکام خداوند هس دنت (( Castles, 2006:
 .)30این واژه از مسیحیت پروتستان به عاریه گرفته شده و فی نفسه در زبا طسوت و درادن دوجو مالسا یایند ن      
کشورهای غربی استفاده م 
یشود ( .) Foler, 2005: 11بنیادگرایی اسالمی از دههی  80میالدی ب یعامتجا نایرج ه    
عمده در بسیاری از کشورهای عربی تبدیل شده و مهمترین وجه ممیزهی آن از جنبشها شیپ یمالسا ی ین  ،،،، ،،،نقش
ممتاز اسالم در شکل بخشی عناصر گفتمانی آن میباشد .با تأسیس جنبش اخوانالمسلمین در سال

 1928در مصر،،

دوران احیای بنیادگرایی اسالمی آغاز شد .برداشتی که امروزه بیشتر در جوامع مسلمان رواج دارد ،باورهای مسلمانان
یکنند..
تال ظف ی از متون مقدسشان ،قرآن و ح ودحم ثید د م  ییی ییی
یشود که خود را به تفسیرهای تح 
یای را شامل م 
سنت 
یگی در  ..نمونهههی ای ورگ ن هه هههها
تهای بنیادگرایی در راستای اهداف گروههای خاصی صورت م 
برخی از انواع حرک 
طالبا و ن

یباشن دد د
ن تحت هک دنتسه هدعاقلا ام م دوخ یسایس دصاقم هب نتفای تسد یپ رد مالسا یییییییییییییی ی یییی ی یییییییییی ییییی

یها معتقدند اگرچه بنیادگرایی اس  یسایس مالسا و یمال ا تارابع ناونع هب بلغ        
( .(www.Wikipedia.orgبرخ 
یگردند اما این دو نیازمند یک تمایز هستند .اسالم سیاسی اصطالحی جدید است و به دنیا نردم ی   
مترادف لحاظ م 
یرود .در جهان اسالم ،بر اساس تلقی
تعلق دارد که برای اختصار تنوع نظریات سیاسی در جامعهی اسالمی به کار م 
یشود .و بر این اساس ،نیا و ددجم فیصوت هب یز   
سنتی ،دین جامع تلقی شده و شامل مباحث سیاسی نیز م 

تق ّیّید

اسالم به قید سیاسی نبوده است .از دیدگاه مدرنیسم غربی ،دین از سیاست جدا بوده و در نتیج  روضح هنوگره ه و
یشود .با تهاجم همه جانبهی غرب به جهان
دخالت دین در عرصهی سیاسی امری نابهنجار ،منفی و ارتجاعی تلقی م 
لگیری مقاومت اسالمی در برابر آن و تال ندنادرگزاب و یمالسا ندمت یایحا یارب ناملسم نارگایحا ش   
اسالم و شک 
اسالم به عرصهی زندگی سیاسی ،غربیان ب و یعاجترا یار

اشن راجنهبان ن د  ا و زا نآ ند ا وچ یناگژ ن ارگداینب  یی ،،،،،،،، ،،،،،،،

رادیکالیسم اسالمی و اسالم سیاسی استفاده کردند (.) Ehteshami, 2003: 25
 )4اهمیت ژئوپلیتیک وژئو استراتژیک خلیج فارس
لهای سیاسی زیادی در خص صو
لگیری تحقیق و تحلی 
اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خلیج فارس موجب شک 
آن شده است ( .)Buzan&Waever, 2003:53در نظریههای جدید ژئوپلیتیکی ،این دریا به عنوان هارتلند یا به گفتۀ
یباشد .منطقهی سیاسی خلیج فارس که از هشت واح ناریا یسایس د  ،،،، ،،،ع قار ،،
یوردیس فون لوهازن «مرکز مرکز» م 
یت سا رب ناو اس    
یییییی یییییی

عربستان سعودی ،قطر ،عمان ،امارات متحدۀ عربی ،،کوی  هدش لیکشت نیرحب و ت ا تس م ار
یدهند ،ی و دحاو ک
تهای مشترک و متمایز که الگوی کنش متقابل منطقهای را تشکیل م 
خصل 

کیتیلپوئژ ۀقطنم ی     

بارز در جهان دانست ( .) Minaei, 2007: 147اهمیت خلیج فارس به عنوان گلوگاه تأمین انرژی و تجا اکیرمآ تر ،،، ،،

1

-Islamic Fandamentalism
-Political Islam

2
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اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر نظیر چین ،ژاپن و ...باعث شد تا منطق رتساوئژ تیولوا رد ه ات یگ رارق یکیژ ر ددددد دددددد
( .)Nami, 2008: 45به طور کلی مهمترین علل اهمیت این منطقه عبارتند از:
-1موقعیت ژئو کالچر و تأثیرگذاری فرهنگی و اعتقادی
-2بازار مصرف کاال (.)safavi, 2010:63
یدهد.
-3موقعیت مهم ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ،که حلقهی ارتباطی بین شرق و غرب را تشکیل م 
-4دارا بودن تنگة استراتژیک هرمز و جزایر مهمی که هر یک به تنهایی از اهمیت خاصی برخوردارند.
-5دارا بودن بنادر متعدد
-6اهمیت تاریخی آن ،که مهد تمدنهایی چون تمدن پارسی و شریعت اسالمی شناخته شده است.
-7دارا بودن منابع آبزی و زیر زمینی(.)Momeni, 2011, 286

شکل  :1واحدهای سیاسی منطقه خلیج فارس
www.persiangulfstudies.com

 )5ترکیب مذهبی کشورهای حاشیهی خلیج فارس
یشود که از لحاظ مذهب و فرقههای مختل نآ ف  ،،ترکیب
منطقهی خلیج فارس از جمله مناطقی از جهان محسوب م 
تها
یشوند ،ای یلقا ن تت تت
تهای دینی در منطقه حدود  2درصد کل جمعیت منطقه را شامل م 
چندان همگنی ندارد .اقلی 
یباشند .اکثریت مردم منطقه پیرو دی مالسا ن   
بیشتر پیرو ادیان مسیحیت ،یهودیت ،هندو ،بودایی ،زردشتی و سیک م 
هستند که طبق آمار جمعیتی سال ، 2005از کل جمعیت منطقه 56 ،درصد را شیعیان و حدود  33درصد را سنیها به
یت ناو
یدهند و در میان فرقههای مختلف تشیع ،شیعه دوازده اما وریپ نیرتشیب یم ا ار ن دارد  و  ممم م ممممم 
خود اختصاص م 
تت یاهروشک نیر   
گفت  95درصد شیعیان منطقه دوازده امامی هستند .کشورهایی مانند ایران و ع یعمجرپ هک قار تتت تتت
منطقهاند ،اکثریت مردمانشان پیرو مذهب تشیع هستند .عالوه بر این دو ،درکش  نیرحب رو ن  زی ا ب تیرثک ا نایعیش        
یباشد و در بقیهی کشورهای منطقه به طور متوسط یک چهارم تا یک پنجم جزو پیروان مذهب تشیع و فرقههههای
م
یشوند .در ایران از لحاظ مذهبی ،مذهب شیعهی دوازده امامی مذهب رسمی اس ناوریپ و ت   
مختلف آن محسوب م 
یدهد ..الزم ب رد تسا رکذ ه
یها بیشترین تعداد را به خود اختصاص م 
این مذهب در میان ایران 

ش نایم اخ ههههه هههههههای
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یدهد ،شاخهی ش عی هههی اس زین هیلیعام   
مختلف مذهب تشیع بعد از شیعه دوازده امامی که اکثریت غالب را تشکیل م 
به طور پراکنده پیروانی دارد .مذهب تسنن بعد از مذهب تشیع بیشترین پیروان را در ایران دارد .در میان شاخههههای
مذهب تسنن در ایران بیشترین پیروان آن شافعی مذهب هستند و بعد از آن شاخههای حن دنراد رارق یلبنح و یف ..... ....
کشور ایران از نظر تمرکز جمعیت شیعه نسبت به کل جمعیت کشور در منطقهی خلیج فا بتر سر هه هههی اول را کسب
یکند .این کشور هم چنین کانون و قطب مذهب تشیع در جها م بوسحم ن
م

ییی ییی
یگ در دد ( Ramezani Lashkarian,

 .)2010, 58از کل جمعیت ایران  99 /6درصد مسلمانند که از این تعداد  39/9درصد پیرو مذهب ش و هعی  5/7س ین
مذهب هستند 13 .درصد مسیحی0/ 05 ،درصد زردتشتی و  0/ 02درصد جمعیت سایر ادیان در ایران هستند ( Jafari,

 .)2005, 182بیشترین تمرکز جمعیت اهل سنت در کشور عربستان سعودی است زیرا  09درصد جمعیت این کشور
یباشد .ارزشهای دینی در عربستان ،فرهن تسایس و گ   
سنی مذهب هستند .مذهب رسمی کشور عربستان حنبلی م 
یدهد .در بقیة کشورهای عربی تعداد پیروان اهل تسنن از  30درصد کل جمعیت کمت تسین ر ... ..
را تحت تأثیر قرار م 
بحرین تنها کشور عربی منطقه است که اکثریت جمعیت عرب آن شیعه مذهب هس دنت  ..در میا ناملسم ن ان نآ     63 /3
درصد شیعه ،حدود  20درصد اهل تسنن و  8/5درصد نیز مسیحی م 
یباشند ( .)Ibid., 154خان نیرحب یتنطلس ناد    
یباشند .نفوذ ش شیر نیرحب رد هعی ههه ههههدار
سنی هستند .پیروان سایر ادیان به ترتیب مسیحی ،یهودی ،بودایی و هندو م 
یها بر بح روشک نیا مدرم نیر     
یشود در زمان سلطه پرتغال 
است و از دیر باز در این خطه وجود دارد .حتی گفته م 
شیعه متعصب بودند ( .) Seif Afajehei, 1997, 14کویت در میان کشورهای منطقه در ترکیب جمعیتی خود جمعیت
غیر مسلمان بیشتری را در خود جای داده است .به لحاظ مذهبی اکثریت جمعیت کشور کویت پی ننست بهذم ور    
هستند 85 .درصد کویتیها مسلمانند که از این تعداد  70درصد سنی 30 ،درص و هعیش د

 15درص ریاس ناوریپ د    

ادیان (عمدت ًاًا مسیحی ،هندو و)...هستند ( .) Nami, 2007, 45در قطر ،اسالم دین رسمی است و ب زا شی

 95درصد

یدهد .شیعیان قطر نیز کمت زا ر
جمعیت این کشور مسلمان هستند .اقلیت مسیحی نیز  5درصد جمعیت آنرا تشکیل م 
یدهند که دارای نمایندهای در مجلس مشورتی بوده و ن یهجوت لباق ذوف    
 20درصد جمعیت این کشور را تشکیل م 
در وزارتخانهها و بازار این کشور دارند .بیش از  50درصد جمعیت بومی و سنی مذهب قطر و همچن دناخ نی ااااان آل
ثانی حاکم قطر دارای مذهب وهابی هستند .شریعت یا حقوق اسالمی ،منبع اصلی قانونگذاری است.
تهای وها رد یب
بین علمای وهابی قطر و عربستان رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد .در واقع ،قطر و عربستان تنها حکوم 
منطقه و جهان م 
یباشند ( .) Safavi, 2005, 204اکثریت مردم عراق شیعه هستند .از میان مسلمانان ای روشک ن    62 /5
درصد را شیعیان 34 /5 ،درصد را مسلمانان سنی مذهب و  2/7درصد را مسیحیان به خود اختصاص دادهاند( Jafari,

 .)2005, 296در کشور عمان  98 /9درصد جمعیت ،مسلمان هس دنت 3 ،،درص  ودنه د و  8درص یدا ریاس وریپ د ان     
یباشند ) . (Elahi, 2007, 166اکثر مردم عمان از پیروان مذهب اباض قرف هک ی ههه ههههای از خ و ناورهن جراو
م

کی ی از   

یباشند .همچنین حدود  30درصد از جمعیت عمان را اهل سنت و  23درص ار د
مذاهب هشت گانۀ اسالمی است ،م 
شیعیان اسماعیلی و اثنی عشری تشکیل م 
یدهند( .)Yeganeh, 2005, 16در خصوص اقوام و نژاد ها و روابط آنها که
ی عشیرهای با وابس هب یگت   
یتوان گفت که این کشور یک جامعه 
به عنوان یک چالش ژئوپلیتیکی برای عمان است م 
یکی از فرقههای مذهبی و اجتماعی است که در خصوص مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی طرز فکر به خصوصی
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دارند ( .)Ibid. 12در امارات متحدۀ عربی مذهب رسمی ،تسنن دودح هک تسا      

 80درص ش ارنآ تیعمج د ا لم     

یشود 96 .درصد از ساکنان آن مسلمان بوده که از این تعداد  80درصد سنی 16 ،درصد ش و یحیسم یقبام و هعی
م
هندو م 
یباشند .بیشتر شیعیان امارات در امیرنشین دبی ساکن هستند (.)Jafari, 2005, 119
)6تشکیالت و جنبشهای مذهبی در خلیج فارس
 انقالب اسالمی ایراناز سال  57 31هجری شمسی (  1979میالدی)با پیروزی انقالب اسالمی ایران ،ایران سیاس و دیدج ت و ژی ههه ههههای را در
یخواس نیا ت   
پیش گرفت .ایران داعیۀ رهبری جهانی انقالب اسالمی در مبارزه با اس م و تشاد ار یناهج رابکت یییی یییی
مبارزه را در هیأت یک اتحادیۀ شیعی علم کند .هر چند جمهوری اسالمی ایران خواستار وح مه تد هه هههی مس نانامل
جهان برای حمایت مستضعفان و مبارزه با مستکبران بود اما در عمل به علت برخوردهای شدیدی ک تسایس نیب ه    
یکنن ش داجیا د ددد دددد و
خارجی ایران با کشورهای عرب که غالب ًاًا انقالب اسالمی را یک تهدی لوئدیا د و کیژ ی م یقلت  ی ییی یییی
تگیری آرمانهای انقالب اسالمی به سمت یک اتحادیۀ ش یدرگ لجسم یعی د  .... ...انق ۀدیدپ ناریا یمالسا بال     
جه 
یباشد .انقالبی غایتگرا وآرما د فرگش یلوحت هک ارگن ر صرع  ههههه ههههههی رواب یب ط نن نننالمل رد و ل
نوظهور قرن بیستم م 
معادالت سیاسی دولتهای منطقه و جهان پدید آورد (.) Toal, 2000, 18
 وهابیتظهور حرکت وهابی در نجد عربستان در سال  1745میالدی و تحوالت مربوط ،نقطه عطفی ب ورگ ۀمه یار ههه هههههای
یتواند یک تالش مذهبی جهت س هرطی
شبینانهترین حالت م 
اجتماعی در شبه جزیره عربستان است .وهابیسم در خو 
تآمیز مانند مدل قرون هفتمی امت
بر جوامع باشد .در مراحل اولیه ،تفکر وهابی متمایل به این بود که به طور خشون 
اسالمی ،واکنش نشان دهد .این ایدئو لوژی از دو گرایش مرتبط به هم تشکیل شده است:
اول :تکفیر تقریب ًاًا همۀ مسلمانان غیر وهابی ،چه رسد به غیر مسلمانان
یگیرد.
دوم :تغییر افراطی دنیا از طریق انجام یک سری از تهاجمات که با هدف احیای امت اسالمی صورت م 
وهابیت کنونی در دهههای نخستین قرن بیستم حاکمیتی به ظاهر مهربان با مردم و متمای هب یسرتسد هب ل

نیرخآ      

نها همه از قدرت ن رث و تف وو وووت
یباشد .که البته ای 
پیشرفتهای علمی و صنعتی جهان و مظاهر نوین تمدن و رفاه م 
گت د طلست ناهج تفن یاهرابنا نیر ا در  ...... .....چاپ
یباشد که بر بیشترین و بزر 
فراوان کشور عربستان م 

بهای
اتک بب بب

پیشوایان سلفیه و وهابی در عربستان و خارج از آن ،تربیت مبلغان وهابی و ت نیزه نیمأ هه هههها اهنآ یلام ی  ،،،، ،،،سا نتخ
یهای کالن در راه نشر و گسترش اسالم سعودی،
کهای بالعوض و سرمایهگذار 
مساجد متعدد در سراسر جهان ،کم 
تهای حاکمان وهابی به شمار م 
گوشهای از فعالی 
یآید (.)Ebrahim, 2008, 30
 جنبش آزادی بخش ظفاریترین ایالت سلطاننشین عمان است .اگرچه اکثریت جمعیت ظفار اهل تسنن هستند ول نیا مدرم ی    
ظفار نام جنوب 
تها
منطقه از نظر گویش ،نژاد ،فرهنگ و لهجه با سایر جمعیت ایاالت عمان تفاوت دارند و دوری آنان از سایر ایالت ت
بواسطۀ صحرا و کویری که میان آنها با دیگر استانهای عمان ایجاد کرده ،از اختالط آنان با دیگ روشک نیا مدرم ر     
بماندگی اقتصادی ایالت ظفار سبب شده که در این استان
یالمقدور جلوگیری کرده است .این جدایی در کنار عق 
حت 
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بیش از سایر قسمتهای عمان روحیهی استقاللخواهی شکل گیرد .در سالهای پس از جن ناوج مود یناهج گ ان    
ظفار در جستجوی کار راهی کشورهای عرب ح دندش سراف جیلخ ۀزو  ..... ....در ای و یسایس شبنج اب اهروشک ن    
ناسیونالیستی عرب آشنا شدند و به تدریج یک جبهۀ آزادی بخش عربی تشکیل دادند که به طور پنهانی توسعه یافت
تا اینکه در  11خرداد 4 34 1هجری شمسی به نام جنبش آزادی بخش ظفار موجودیت خود را اعالم کرد و شروع به
انقالب مسلحانه نمود .جنبش ظفاراز  1347تا  51 31هجری شمسی توانست قلمرو خود را تا نزدیک تفن قطانم ی    
شهای مذهبی موجود در کشورهای عرب خل جی
خیز عمان گسترش دهد و به پشتوانۀ مهمی برای سایر جنب 

سراف   

یها و با مداخلهی نظامی ایران طی درخواست کمک پادشاه عما هاش زا ن   
تبدیل شود اما سرانجام با حمایت آمریکائ 
ایران و موافقت لندن برای سرکوبی این جنبش ،در  22آذر  4531هجری شمسی سلطان قا یط نامع هاشداپ سوب

   

مصاحبهای رسم ًاًا پایان جنگ ظفار را اعالم کرد (.)www.ir-psri.com
 سازمان انقالب اسالمی جزیرة العرب (جنبش اصالح طلبان جزیرةالعرب)این سازمان در سال  1968میالدی توسط آیت اهلل سید محمد شیرازی پایهریزی شد اما تأسیس آن در سال  1975به
طور رسمی اعالم گردید .با پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،رهبران سازمان تص بالقنا زا تیعبت هب دنتفرگ میم      
اسالمی ،تودههای مردم را وارد صحنه کنند ،این تصمیم با شور و حماسهای که در مردم عربستان در آن سا رثا رد ل   
پیروزی انقالب اسالمی در ایران به وجود آمده بود هماهنگی داشت .لذا این سازمان به شدت فعال شد و نام سازمان
یشد .و ای س مایق تسناوت نامزاس ن ال     
در خیابانها و دیوارهای منطقهی شرقی عربستان در سطح وسیع نوشته م 
 1400قمری را در منطقهی شرقی ترتیب دهد .به دنبال سرکوب و سختگیری رژیم سعودی بر شیعیان و درخواست
تآمیز روی آورد و تا ییاج    
شهای مسالم 
از آنان برای مذاکره و همکاری ،این سازمان ناچار گردید به مذاکره و رو 
یگیری نماید؛ و بر این اساس ،نام سازمان را به «جن شب
که ممکن است از طریق مذاکره و گفتگو حقوق شیعیان را پ 
یرسد جنبش اص رد برعلاةریزج نابلط حال
اصالح طلبان جزیرة العرب» تغییر نام داد .اما به نظر م 

زا هچنآ لباقم      

دست داده ،امتیاز چندانی به دست نیاورده و رژیم سعودی هیچگاه به وعدههای خ تسا هدرکن لمع دو  ..... ....در حال
یسازی و با انتشار نشریۀ «الجزیرةالع بر
تهای این سازمان در بعد فرهنگی و آگاه 
حاضر فعالی 

»کماکا راد همادا ن دد ددد

(.)Mohammadi, 2006, 173
 حزب اهلل حجازاین حزب در سال  1987از سوی طالب شیعه عربستان مقیم قم تأسیس شد ..ای  بزح ن ب ف لابند ه ا عج ههههه ههههههی حج
خونین سال  1987میالدی (  1366شمسی) ،رویارویی و مبارزه با رژیم س اد شرتسگ ار یدوع د و 

الیم هه هههایی اب    
عا الال الال

امضای «حزب اهلل حجاز» منتشر کرد .در این اعالمیهها ،اقدامات رژیم سعودی مورد حمل رق ه ار وریپ و هتفرگ  ی زا 

  

امام خمینی و جمهوری اسالمی در ایران مورد تأکید قرار گرفته بود .نشریهی این حزب با نام رسالة الح راشتنا نیمر   
ییابد.
م
تهای تبلیغی به اقدامات نظامی چندی نی تسد ز   
حزب اهلل حجاز در راستای مبارزه با رژیم سعودی ،عالوه بر فعالی 
تآمیز
زده است .پس از بحران خلیج فارس و حملۀ عراق به کویت ،حزب اهلل حجاز تاکنون دست به اقدامات خشون 
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علیه رژیم نزده و به کارهای سیاسی و تبلیغی بسنده کرده است .حزب اهلل حجا مه زا ز ااااان آغاز ،،م میژر اب هرکاذ    
سعودی را مردود شمرد وسعی کرد از گروه مذاکره کنندگان جدا شود (.)Pishgahifard&Rahmani, 2011, 147
 ژئوپلیتیک نوین خلیج فارسایجاد تغییر و تحوالت ساختاری در نظام بینالملل از جمله پایان جنگ سرد و وق ثداح عو هه هههی  11س لاس رد ربماتپ   
 1 200میال بنج رب یراکنا لباقریغ تاریثأت ید هههای مختلف حیا یسایس ت  ،،، ،،اجتما قطنم یداصتقا و یع ههه ههههای خل جی
فارس گذاشته است .نظام جهانی با تضعیف جهان دو قطبی و دخالت آمریکا در خلیج فارس شکل تازهای ب دوخ ه   
گرفت .آمریکا سیاست مهار دوگانه را جایگزین سیاست سنتی خود یعنی ترویج موازنهی قوا کرده بودد (Brzeinski,

) .1990: 30برای نیل به اهداف سیاست مهار ،توجه به سمت قدرتهای دیگر منطقهای و گروههای سیاسی –مذهبی
تیابی یافتند .دو جنگ خلیج فا زفا سر ا کیتیلپوئژ تاضراعت شی ی رد 
جلب شد و آنها فرصت بیشتری جهت قدر 

  

روابط کشورهای منطقه را در پی داشت به ویژه پس از حادثهی  11سپتامبر فضای جدی تخاس رب ید ا کیتیلپوئژ ر ی     

حوزهی خلیج فارس حاکم شد .فروپاشی رژیم صدام حس یماظن تردق تیبثت و نی      –سیاس قارع رد اکیرما ی ،،،، ،،،
نشانگر آغاز مرحلهی جدیدی در ترکیبات امنیتی منطقه است که فصل جدید مداخلهههی خا بیقعت فده اب یجر     
سیاست تغییر رژیمهای منطقه از مشخصهها م نآ زراب ی ییی ییی
یباشد(( .)zahraei, 2002, 75در ای تسار ن ا  ،،، ،،الگوسا یز
شها یماظن ی    –
ایدئولوژیک ،مهمترین متغیر تأثیرگذار در معادالت قدرت در منطقه است .چنانکه تاکنون بیشتر کنش ش
امنیتی در واکنش به این مؤلفه ب تفای زور هه هههاند ..ای م نآ هب ن عع عععناس قطنم هک ت ههه ههههی خل جی

 زونه سراف و نارود درا    

پساایدئولوژیک نشده است (  .)porsaeid.2003،440اصالحات دینی-مذهبی تحت عنوان مهندسی اجتماعی-سیاسی
نمونهای از این الگوسازی است .همچنین اعمال کنترل و نظارت بر برخی گروههای مذهبی و یا حمای یتاحیلست ت   
یباشد.مسلح ش یسب ند ا یر   
از برخی دیگر در مقابل تهدیدات و فشارهای جنبش های اسالمی و طرح هالل شیعی م 
یباشد.
یهای فضای جدید م 
از گروههای مذهبی و ترویج فرقهگرایی تندرو ،بخشی از ویژگ 
یافته های تحقیق
)1چشمانداز ژئوپلیتیک مذهب در ساختار حوزهی خلیج فارس
نها اب هقطنم ی    
حوزهی خلیج فارس به لحاط ساختار فرهنگی-مذهبی از یک گوناگونی برخوردار است ..امیرنشین ن
یباشند.این کش زا یبیکرت اهرو   
بافت قبیلهای که دارند دچار نوعی بافت ناهمگون مذهبی در درون کشورهای خود م 
مسلمانان سنی مذهب(انواع چهارگانه و وهابی) ،شیعه ،خوارج (اباضی ها)و موجی از مذاهب و عقاید کارگران رانده
شده از کشورهای همجوار که هندوهای متعصب ،،ب یادو ی ،،برهمایی ونا و  ا د ار یحیسم بهاذم ع ر دوخ  دا دنر ....... ......
یباشند.
تمایزات ایدئولوژیکی و قومی-نژادی حاکم بر این منطقه مهمترین عوامل ژئوکالچری حوزهی خلیج فارس م 
برای درک ناهمگونی ساختار جمعیتی کافی است بدانیم در سه کشور کویت ،امارات متحده و قطر تع زا نایموب داد   
تعداد خارجیان مقیم کمتر است ( .)Ebrahimifar, 2006, 110تمرکز جغرافیایی شیعیان در کشورهای منطقه ب اهنآ ه   
موقعیت استراتژیکی مهمی بخشیده است .تمامی شهرهای شیعهنشین خلیج فارس در ی هک یلحاس طخ ک

بیرقت      ًاًا

شهای
تمامی سواحل خلیج فارس را در بر دارد ساکن هستند؛ به طوری که در واقع به لحاظ جغرافیایی مهمترین بخ 
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خلیج فارس (شامل سواحل ایران و سواحل جن سراف جیلخ یبو )))

ت ( & Pishgahifard
)))) در انحصا عیش ر ی سا نا تتت تتت

 .)Rahmani, 2011, 279با قرار گرفتن این منطقه در قلب جهان اسالم و کانون ظهور و پخش دین اس راشتنا و مال   
تهای خود به کار
اندیشههای اسالمی به اقصی نقاط جهان ،استراتژیهای مذهبی که برخی از این کشورها در سیاس 
قالعاده مهمی ب یارگمه یار ی   
یگیرند نتوانسته است پیوندی میان این کشورها برقرار نماید .از یک سو امکانات فو 
م
منطقهای و تشکیل نظام منطقهای با تکیه بر عناصر و آمیزههای بومی دارد و از سوی دیگر با دت  ا لماوع روضح مو     
واگرا و تقویت آنها ،در دام تقابل درونی و بیرونی افتاده و با وضعیت نامطلوبی روبه رو شده استتت ( Ezati, 2005,

 .)60در خلیج فارس خطوط گسل زیادی بین مردم ریشهدار در هویت شامل س ین  ،،ش هعی  ،،ک در  ،،ع و سراف و بر
جوامع مذهبی مختلف وج راد دو د د ( .)Andersen, 2007, 33برخ یمالسا یاهروشک زا ی  ،،،، ،،،رویکردهایی ذاختا ار    
یکنند که به هیچ وجه ،آمیزههای همگرایی در آنها وجود ندارد .ب یلد نیمه ه ل  ،،،، ،،،شا یدپ روهظ ده د دنیاشوخان ۀ     
م
فآفرین مالسا یایند نورد رد ی    
ژئوپلیتیک اسالمها هستیم .در حالی که بنیان اسالم بر همگرایی و پرهی التخا زا ز فف فف
است .نقش برخی از کشورها در این میان ،برجستهتر از دیگ تساهروشک ر  ... ..جمه ناتسبرع و ناریا یمالسا یرو     
یت جیلخ رد لحاس نیر   
سعودی ،وظیفهی مهمی در این خصوص ب دنراد هدهع ر  .... ...ای نالوط یاراد نار یی یی

فا و سر

تترین کشور منطقه است که از چند دههی قبل درخصوص مسائل جهان اسالم ،حساسیتهایی داشته است
پرجمعی 
و عربستان سعودی که به علت وجود اماکن مقدس مکه و مدینه در میان مسلمانان ،نفوذ قاب ظحالم ل

هه هههای دارد و با

درآمدهای نفتی قابل توجه خود تالش کرده حضور فرهنگی در میان ملل مسلمان را تقویت نماید .از سوی دیگر ،با
شهای شیعی ،شکل گرفته و با رو
تهای اسالمی ،به ویژه جنب 
پیروزی انقالب اسالمی ایران ،الگویی عینی برای حرک 
تهای اسالمی به جها  مالسا ن م یفرع    
مبارزه در ذهن مسلمانان تقویت شده و ایران را به عنوان خط دهندهی حرک 
نموده است .همچنین نگاه جهان اسالم به عربستان دوخته شده است؛ از آن رو که داعیهدار رهبری جهان اس مال  ،،به
ویژه جهان عرب به شمار م 
یآید ( .)Ramezani Lashkariani, 2010, 59لذا این دو کش مهارف ییاناوت اهنت هن رو      
یباشند و پدی تابیترت هنوگره ندش راد     
آوردن زمینههای همگرایی اسالمی در منطقه بلکه در دنیای اسال م اراد ار م ی 
امنیتی در منطقهی ژئوپلیتیکی خلیج فارس ،بدون حضور آنها ثمری نخواهد داشت .در هر حال ،ای راتفرگ هزوح ن    
یتوانند در وحدت منطق و ه
رفتارهای واگرایانه جمعی از کشورهایی گردیده که در صورت تغییر رفتارهای سیاسی م 
جهان اسالم و نیز همگرایی آن نقش مهمی داشته باشند .به طور کلی مهمترین عوام د رثؤم یبهذم ل ر رگاو ا رد یی

  

حوزهی خلیج فارس عبارتند از:
الف-ظهور و گسترش گرایشات مذهبی متعدد با دیدگاهها و سرچشمههای متفاوت در حوزهی خلیج فارس
ب-تنش بین رهبران روحانی وهابی و شیعه در کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و جمهوری
اسالمی ایران
یهای نژادی ،مذهبی
ج-طرح مسألهی هالل شیعی با هدف ایجاد نزاع منطقهای و شکل دادن به یک درگیری با ویژگ 
تکننده برای همکاریهای منطقهای ،فقدان اعتماد متقاب و ل
و قومی( .)Alton, 2007, 66با وجود وجوه مشترک تقوی 
اقدامات مؤثر برای ایجاد فضای مناسب برای اعتما یعمج د  ،،، ،،منطق ز یگدچیپ اب ار ه ی دا ی  هتخاس هجاوم  ا تس ........ .......
شهای اعتمادساز در فضایی که گوناگونی تفکرات ،موانعی اساسی بر سر راه همکاری و همگرای هدرک داجیا ی ،،،، ،،،
تال 
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یتواند به عنوان اولین گام ،راه را برای صعود به مراحل عملی بعدی سد سازد .لذا با وجود سیاستتتها اب مأوت ی    
م
 لباق ا قطنم دامتع ههههه ههههههای ،راه حلی

تیابی به یک فرم و یلوصا لو
سؤظن و عدم اطمینان ،کشورهای منطقه برای دس 

یهای متقابل خود را با یک دنشخب ماکحتسا رگید
نخواهند یافت مگر اینکه روابط دوستانه و همکار 

((( (((( Ezati, 2005,

.)67
 )2تأثیر مذهب بر تحوالت و روابط ژئوپلیتیکی کشورهای حوزهی خلیج فارس پس از پیروزی انقالب اسالمی
مسائل مذهبی-ایدئولوژیکی یکی از منابع عمدهی منازعه در خلیج فارس در مقطع پس از پی یمالسا بالقنا یزور    
ایران بودهاند .به عبارت دیگر ،انقالب اسالمی ایران موجب شددد دو رون و یبهذم د

رد یکیژولوئدیا

ءایحا هقطنم     

گردند و موجبات نگرانی کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس را فراهم سازند .از ی هب ناریا وس ک  ناونع ا مالس      
یثباتی برخی کشورهای منطقه گردد ،به وی  یاراد هک ییاهروشک هژ ا  تیلق یا تیرثکا        
یتوانست موجب ب 
شیعی م 
جمعیت شیعه بودند(عراق ،بحرین ،عربستان) و از سوی دیگر ایدئولوژی تندروی ایران س و تمس هک ی و دض ی

   

یثباتی برخی دیگر از کشورهای منطقه گردد که همگ نودب ی   
یتوانست موجب ب 
اقتدارگرایی و ضد عربی داشت ،م 
استثناء اقتدارگرا و همچنین متمایل به غرب بودند( .)Hajiyousefi, 2005, 168در این زمینه عربستان به عن دهم ناو   
جهان اسالم و داعیهدار خالفت اسالمی ،همواره تالش کرده است از نقش جمهوری اسالمی به عنوان مح عمجت رو   
امت اسالمی جلوگیری کند .در این رابطه ،نخستین راهکار سعودیها تبلیغ و ترویج آیین وهابیت در ممالک اسالمی
است .از این رو عربستان سعودی در رقابت با ایران و تالش برای راهاندازی مراکز آموزشی و دینی ،افکار و شریعت
اسالمی مطابق تفسیر مورد نظر خود(وهابیت) به دنبال آن اس  ات ت ا وس کی ز

یسایس ذوفن زا        –دین ریا ی ا رد ن   

کشورهای اسالمی جلوگیری نماید و از سوی دیگر با تفاسیر افراطی و متعصبانۀ خود از اس مال  ،،با ایجا ان د ا رد ینم   
مرزهای شرقی ایران مجال هرگونه تحرک سیاسی و مذهبی ایران را در آسیای مرکزی از میان ببرد و مانعی جدی بر
سر راه نفوذ ایران در منطقه باشد .وقتی بهار عربی ،جوانان بحرینی را برای بیرون رف ابایخ تمس هب نت نننن نننننها رب  ای   
خواستههایشان جهت اصالحات و دموکراتیزاسیون الهام بخش دی  ،،پادشا وف سراف جیلخ یراکمه یاروش ناه ر       ًاًا
یها دنت ی   
تگیری ی
خیزش بحرین را به عنوان مداخلهی ایران در جوامع مسلمان شیعی تفسیر کردند ،از این رو سخت ت
شها توجیه م 
خود را بر شور 
یکنند ( .(Andersen, 2011.20در نظام منطقهای خلیج فارس ،ایران در بخ ریپ ش اام نو
یگیرد .زیرا به لحاظ مذهب ،نژاد و زبان با سایر کشورهای حوزهی خلیج فارس متفا تسا تو  ... ..از ای ردور ن
قرار م 
تگی اظن یر مم مممها جوم یسایس ی و رد د هقطنم     
حوزهی خلیج فارس شکافی متراکم در نوع ،ساختار ،ماهیت ،و جهت ت
یشود .آنچه در طی دهههای اخیر و به ویژه در حوزهی خلیج فارس به وقوع پیوس هت  ،،تأکی یاهزرم رب د    
مشاهده م 
تهای مجزا ،تالش برای تحصیل منافع ملی و ارتباط با یک قدرت فرامنطقهای غیر اسالمی بوده است .در
ملی ،سیاس 
یها قطنم ی هه هههای
شهای مختلف جهان به خصوص در میان کشورهای توس  دهاش هتفای هع ه یارگم یی یی یییی
حالی که در بخ 
یگ در د ..از آنجایی هک    
لگیری نظام منطقهای مبتنی بر آمیزههای بومی و منطقهای تالش م 
هستیم که در آنها برای شک 
ایران دارای نظام جمهوری اسالمی است و به شدت از مکتب شیعه متأثر بوده ایدئولوژی جهانگرا بر آن حاکم است
و انقالبی ضد غربی و ضد صهیونیستی است.این در حالی است که تلقی بسیاری از حکومتها  تبسن هقطنم ی به    
غرب و آمریکا با آنچه عرف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است تفاوت فاحش دارد .ایران نظم جها ار ین
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یداند در حالی که بیشتر کشورهای منطقه ناسازگاری خاص لسم عفانم نایم ی م و نانا   
ناسازگار با منافع مسلمانان م 
یبینند .همچنین تعاریفی که در جمه  ناریا یمالسا یرو از یناهج مظن  ،،،،،، ،،،،،غ بر  ،،اقتصاد
یهای عرب نم 
تگیر 
جه 
نالملل و...وجود دارد تفاو 
بی 
تهای قابل توجهی با رد جیار فیراعت  د  یاین ا د مالس ا در ((((( ((((((.)Fazelinia, 2007, 177
یهای
سقوط حکومت بعث عراق و احتمال تأثیر تحوالت عراق بر مسائل نفت و امنی رسا ت ا لیئ  ،،، ،،ب یم ر زز زززان نگرانی ی
آمریکا افزوده است ،به طوریکه با برجستهسازی مفهوم هالل ش  فارحنا دصق یعی ا هذ ا یمصت ن ممم ممممممممگی زا برع نار   
مسألهی اسرائیل در منطقه را دارد .از سوی دیگر ،کشورهایی چون بحرین نیز به دلیل جمعی هورگ و هعیش دایز ت     
   

شیعیان عربستان سعودی به دلیل سکونت در مناطق نفت خیز و برخی کشورهایی از ای هب نداد لکش اب تسد ن

یدهند .هشدار مل یارب هلادبع ک    
«هالل شیعی» تحوالت ژئوپلیتیکی را از خلیج فارس تا مدیترانه تحت تأثیر قرار م 
تهدید هالل شیعی ،دولتهای محافظه کار عرب را به ورود در یک اتحا  اب د ا یحرط رد هدحتم تالایا و لیئارس

     

جهت کنترل ایران و اسالم گراها س داد قو ((  . ( Andersen, 2007, 75از ای ور ن  ،،تح م نیا رد هک یتالو ن خر هقط

یدهد -هر چند کوچک و جزئی –تأثیری بر جهان اسالم خواهد داشت و شاید به همین دلیل است ک یاهروشک ه   
م
غربی به رویدادهای خلیج فارس حساس هستند و همواره از خود واکنش نشان می ی
یدهند( ( Motaghizadeh, 2005,
یباشد ک أشنم ه   
یهای سیاسی در حوزهی خلیج فارس ،مذهب م 
یتوان گفت مبنای اصلی تصمیمگیر 
 .)66بنابراین م 
یدهد.
بسیاری از تحوالت است و روابط کشورهای منطقه را شکل م 
 )3نقش بازیگران فرامنطقهای
وجود فرقههای مذهبی گوناگون در حوزهی خلیج فارس فرصتی را برای قدرتها  تهج هناگیب ی ا جی ا و هقرفت د    
یثباتی و دستیابی به منافع خویش ایجاد کرده است.
دامن زدن به اختالفات مذهبی با هدف ایجاد ب 
یبرن افت مدعو د هم    
قدرتهای فرامنطقهای از این فرصت نهایت بهره را جهت نفوذ هرچه بیشتر در خلیج فارس می ی
کشورهای منطقه در برقراری یک نظم منطقهای قابل قبول ،زمینههای الزم برای حضور کشورهای خارجی در منطقه
را فراهم نموده است ( .)Akhbari, 2009, 38با وقوع انقالب ایران کشورهای عرب خلیج فارس تحت تأثیر تبلیغات
کشورهای غربی و پروژهی ایران هراسی قرار گرفته و خرید اسلحه از کشورهای غربی را افزایش دادند ،،ب یروط ه   
که توازن قوا در این منطقه بهم خورده و اینک منطقه به یک انبار بزرگ تسلیحات تبدیل شده است ت
ت ( Mahdigorabi
 )& Aminizadeh, 2011, 360از بعد از لشکرکشی دامنهدار آمریکا به خلیج فارس بعد از حمله عراق ب رد تیوک ه   
تهای جها هب ین   
اوت  1990و ماندگار شدن حضور نظامی گستردهی آمریکا در منطقه ،استقالل خلیج فارس از قدر 
طور جدی به چالش کشیده شد ( )Akhbari, 2009, 47پس از یا ربماتپس هدز   
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منطقه خلیج فارس افزایش چشمگیری داشته است ،این افزایش جدید نیروی نطامی برای کشورهای منطقه مشکالتی
ایجاد م 
یگری و اس یارب یمجاهت یاهرازبا زا هدافت     
یثباتی در نتیجه رشد نظام 
یکند ( )Jaspaal, 2001, 544رشد ب 
پیشبرد نظم جدید در منطقه که عمدت ًاًا ریشه در منافع اقتصادی ،سیاسی و امنیتی قدرتهای ب هدش ثعاب دراد گرز    
یتواند باعث همگرایی و همکاری در ای قطنم ن هه هههی حساس
است رشد مؤلفهی واگرایانه ،بیش از عواملی باشد که م 
جهان گردد .به طورمشخص از اوایل دهه  ، 1990کشورهای منطقه بجای آنکه به دنبال ترتیبات امنیتی منطقهههای قاائم
به ذات برای خلیج فارس و طراحی و ایجاد مکانیسمهای الزم برای همکاری و امنی  رد دنشاب یعمج هتسد ت پپپپ پ پپپپپپی
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نهای امنیتی از بازیگران غیر منطقهای و عقد موافقتنامههای دفاعی با آنها ب دو ههاند(( Akhbari, 2009,
دریافت تضمی 

شزایی آنها در منطقه یک واقعیت است .اسراییل به دنبال یک تفکر
)47از سوی دیگر ،حضور آمریکا و اسراییل و تن 
تسا ........ .......

یباشد این کشور شاید یکی از برن هدوب سراف جیلخ مود گنج یلصا ناگد
راهبردی برای ادامه زندگی م 

سکنندهترین نتیجهی جنگ برای خود اعراب ،پراکندگی بیشتر در جبههی آنان بود .کشورهای وامان هبج زا هد ه   
مأیو 
   

تهای نادرستی را در قبال مسأله عراق و کویت اتخاذ کرده بودند ب ربج یار ا وزنا ن ا هب شیوخ ی
اعراب که سیاس 

کتر شدند.اسراییل در نظر دارد تا به نوعی که منافع مل  ناونع چیه هب ار دوخ ی ا ن تسد ز د اب ده         
اسراییل نزدی 
یها همیشه تالش داشتهاند تا رابطه اعراب با ریا  ان   
کشورهای عربی حاشیهی خلیج فارس ارتباط برقرار کند .اسراییل 
را تح 
تالشعاع قرار دهند ( .)Ebrahimifar, 2001, 155سیاستهای نادرس ب هقطنم نامکاح ت ه فالتخا لابنذ ات       
تهای بزرگ برای حضور نطامی باعث پیچدگی وضعیت منطقه شده است.
ایدئولوژیک و دعوت از قدر 
)4بایستههای سیاست خارجی کشورهای حوزه ژئوپلیتیک خلیجفارس در ساختار جدید
تهاای دو با طنم رگیز قق قققهای مه و م
یها و سیاست ت
تگیر 
ساختار روابط ژئوپلیتیک خلیجفارس همواره تحت تأثیر جه 
ن مرک رکفت شرتسگ ز    
تأثیرگذار یعنی ایران بهعنوان قطب ژئو پلیتیک شیعه و عربستان سعودی بهعن او ننن مهمممت یر ن ن
یباشد .کشورهای دیگر یا نقش اقمار را داشته و یا با گرایش بهسوی قدرتهای ف قطنم ار هه هههای
یگری در منطقه م 
سلف 
سعی در ارتقای جایگاه ژئو پلیتیکی خود و کسب منزلت ژئو پلیتیکی در منطقه دارند .در چن تروص رد ییاضف نی    
عدم اتخاذ سیاستهای مناسب مبتنی بر واقع گرایی ،آتش فرقه گرایی م و هلعش زور هب زور یبهذ ررر ررررتررر ش رب و هد   
شکافهای عقیدتی خواهد افزود .جمهوري اسالمي ايران بر اساس اشتراکات ديني و منافع منطقهای و جهان اسالممم،
همكاري و همگرا يي با کشورهاي خل جي فارس را در صدر اولويتهاي سياست خارجي خويش قرار داده ،و در ا ني
ميان روابط ايران و عربستان سعودي به دليل جايگاه مهم اين دوکشور در جهان اسالم از اهم تي

وی ییژهای برخ رادرو

یتوان روابط ايران و عربستان را در چهار دوره قب مالسا بالقنا زا ل ييييييي  ،بع زا د
است .بهطور کلي از نظر تاريخي م 
انقالب اسالمي تا پايان جنگ تحميلي ،از پايان جنگ تحميلي تا  11سپتامبر و از  11سپتامبر تاکنون تشريح کرد .ا ني
چهار دوره که متأثر از شرايط جهاني ،منطقهاي و عوامل تأثيرگذار دروني بوده نوع رواب هتشاد يپ رد ار يتوافتم ط     
تآميز رقابتجويانه در کس قطنم يربهر ب ههه ههههاي در قب ات يمالسا بالقنا زا ل
است و بعض ًاًا از رفتار مسالم 
تآم ات شرتسگ هب ور زي
خصمانه در سال  1366متغير بوده است .در دنباله آن ن ملاسم طباور يعو تتت تتت

اتفر ر      

و يراکمه    

همگرا يي منطقهاي بين دو کشور بهویژه بعد از  11سپتامبر و تحوالت جديد منطقه ازجملههه س و نابلاط طوق

مادص    

ل
يهاي مناسب و خوبي ميان ايران و عربستان در زمينه حل و فصل مسائل ل
حسين حاکم بوده است .همچنين همکار 
مشکالت جهان اسالم ،لبنان ،و کنفرانس اسالمي وجود دارد .و رفع برخي نگرانيهاي عربس م نات يييييتوان قيرط زا د   
باالبردن قدرت چانهزني ديپلماسي ،منافع ملي کشور را بهتر تضمين و تأمین کند .بدون ترديد تقويت روابط ته نار -
رياض ميتواند در پيشبرد اهداف و تأمین منافع ملي کشور مؤثر باشد و دو کشور تأثیر گذار جهان اسالم نيز هم هراو
يمابين و مشکالت جها عفترم يرتشيب تعرس اب ار مالسا ن       
نشان دادهاند که با تعامل مؤثر ميتوانند اختالفات ف 
سازند .ايران ميتواند با هدف اعتمادسازي متقابل به عربستان پيشنهاد دهد که دو کشور سرمايهگذاريها و همکاريهاي
متنوع و مشترکي را در زمينه فعاليتهاي هستهاي و موشکي داشته باشنددد .بررس يماظن و يعافد ياهناميپ داقعنا ي     
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ی -امنيتي با عربستان ،تقويت نق و اهنامزاس ش هب طوبرم زکارم
يهاي نظام 
متقابل در زمينه عدم تعرض و همکار 

   

شهاي م بهذ ييي  ،اف ملع تالماعت شياز اا ااااا ،دانش روشک ود ناگتخيهرف و نايهاگ    
وحدت اسالمي به منظور کاهش تن 
و ناتسبرع

خصوص ًاًا با تاکيد بر نقش مذهب و مسائل فرهنگي ،تاکيد بر تهديدات سياسي  -امنيتي مش ريا کرت ا و ن

تالش در جهت همکاري در زمينهها يي ن يظ ر مبارزه با تروريسم و اتخاذ رویکرد چند جانبه گرایی در حل منازعات و
یباشددد .از ديگ  ر پپيش رب اهداهن ا نارگنشهاک ي يييييييها و 
مشکالت حوزهی خلیجفارس از دیگر راهکارهای تأثیرگذار م 
تعميق و گسترش روابط ايران با عربستان است.
عالوه بر مطالب فوق توجه به دو واقعيت مهم ذيل در بررسي روابط کنوني عربستان و ايران الزم است:
 .1تيره کردن رابطه ايران و عربستان راهبرد اصلي دشمنان جهان اسالم خصوص ًاًا اسرائيل اس زا هک ت    هر وس سسیلهای
ن يظ ر اختالفات مذهبي و نهديد و تطميع هواداران نفوذي خود ،در جهت ايجا هروشک ماجسنا زا يريگولج و د اي     
یجویند.
مهم اسالمي بهره م 
 .2واقعيت ديگر آن است که برخي مقامات عربستان سعودي به دليل تأثير پذيري از عقايد وهابي و ض عيش د ييييي  ،به
شدت نگران افزايش نفوذ ايران در منطقه هستند .از اينرو به نظر ميرسد در صورت سيطره چنين فضاي مخربي بر
دستگاه ديپلماسي عربستان ،اختالف مذهبي ازجمله عواملي است که ميتواند زمينه همکاريهاي دو جانبه ميان ايران
یباشيم م
و عربستان را تضعيف کند .که در مقاطعي شاهد بسط چنين رويکردي بر روابط عربستان با ایران می ی
م(siasi. .

)porsemani. ir

نتیجهگیری
خلیجفارس مهد دنیای اسالم و مرکز رش یبهذم تارکفت روهظ و د      م ممیباشددد ک ب هجوت اب ه ه ماه یبهذم تی       
حکومتهای حاشیهی خلیجفارس و نفوذ مذهب در ساختار نظامهای منطقه ،همواره معادالت حوزهی خلی جججفارسسس
ی ،اقتصا و ید
متأثر از دیدگاههای مذهبی حاکم براین حوزه است .بهطوریکه نقش مذهب در ارکان زن عامتجا یگد یی یی
سیاسی ملتها و حکومتهای حوزهی خلیجفارس به روشنی مشهود است .تا جایی که چشمانداز ژئو پلیتیک نیا ی   
یها در بین گ ور ه ههاای
یها و واگرای 
حوزه را دگرگون کرده و تحت تأثیر خود قرار داده است .ازاینرو شاهد همگرای 
مذهبی بر اساس گرایشات مذهبی هستیم .که عالوه بر عوامل دیگر ژئو پلیتیکی بهعن او ننن ی لؤم ک ففففف هی مح رد یرو
روند مناسبات حوزهی خلیجفارس و بهعنوان یک عامل ژئو پلیتیکی در شکل دهی به سا یکیتیلپ وئژ دیدج راتخ     
خلیجفارس ایفای نقش کرده و استراتژیهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی کش وح یاهرو زز زززهی خلی جججفارسسس عم تد  ًاًا
یگیرد .وجود جنبشهای مذهبی مختلف با ریش ششههاای عقی و توافتم یتد
حول محور مذهب شکل م 

لگیرییی
کش للل للل

تفکرات سیاسی متأثر از دیدگاههای مذهبی رهبران سیاسی و ساختار اجتماعی عشیرهای کشورهای عربی با تعص تاب
یهاا و
مذهبی مخصوص به خود ،نوعی ناهمگونی و عدم تجانس در ساختار نظام منطقهای را به ش  دنچ لک د گتس ییی ییی
یگیرد که جهت
چند پارگیها موجب شده که بعض ًاًا مورد بهرهبرداری سیاسی برخی قدرتهای فرا منطقهای نیز قرار م 
نیل به اهداف خود با حمایت برخی گروهها یا مخالفت با دیگر گروهها و با دامن زدن به اختالفات موجود ،ازجملههه
طرح هالل شیعی ،در صدد تحقق سیاستهای خود میباشند .بهویژهاینکه با قدرتگیری گروههای مذهبی و اح باز
بهاای ق ی ترد ااااا
سیاسی با درون مایهی مذهبی در نظامهای حکومتی کشورهای حاشیهی خلی جججفارسسس گاه ًاًا طق  بب بب
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گروههای فشار در بدنهی نظامهای سیاسی و اجتماعی این کشورها ایجاد میشود که بر سیاس و یلخاد ت

یجراخ    

این کشورها تأثیر گذار هستند .نقشی که وهابیت در سیاست گذاریهاا و مناس  یدوعس تموکح تاب د را د هزورما      
بیش از پیش در تحوالت منطقه نمایان است که نمونهی بارز آن تحوالت بحرین و یمن میباشد .با توج ددعت هب ه    
نگرشهای مذهبی در بین ملتهای منطقه ،رفته رفته کلیهی اجزاء نظامهای کشورهای حوزززهی خلی جججفارسسس تحت
تأثیر مؤلفه مذهب قرار گرفته و نقشآفرینی عامل مذهب ،بیش از گذش بسانم و تالوحت دنور رد هت ا طنم ت

قققق ق ققققققهای

تهاای
خلیجفارس به ایجاد ساختاری مبتنی بر جهتگیریهای ایدئولوژیک کمک میکند .ظه کرح شرتسگ و رو تتت تتت
جفارس و نفوذ آنها در ساختار سیاسی جوامع حوزهی خلی جججفارسسس و
بنیادگرایی با شاخههای متعدد در حوزهی خلی 
حمایت مالی و نظامی برخی قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای موجب قدرت یابی این گروههای مذهبی شده که با
مسلح شدن تشکیالت آنها روز به روز بر گسترهی نفوذ و تأثیر گذاری آنها در منطقه افزوده میشود ،تا جایی هک    
بر روابط ژئو پلیتیکی دولتهای منطقه اثر میگذارد ،از طرفی دیگر داعی ییهی رهب زا مالسا ناهج یر یخرب یوس      
ت .ب اسا نیار سس سسس،
کشورها تفاسیر و موضعگیریهای متضاد را در بین ملتها و حکومتهای منطقه ایجاد ک سا هدر تت تت
یدهد و تمای ت مدع ای ل م لیا     
جفارس را عامل مذهب تشکیل م 
یها در خلی 
مبنای بسیاری از ائتالفها و منطقه گرای 
ت که
کشورها جهت شرکت در همکاریهای منطقهای و چند جانبه ،متأثر از گرایشات و دیدگاههای مذهبی آنهاست ت
با توجه به ترکیب مذهبی نا همگون کشورهای منطقه ،نوع و نحوهی این جهتگیریها متفا و هدوب تو مایپ ددد ددددهاای
ل ق رار
متفاوتی را نیز به همراه دارد .بر خالف گذشته که مسائل خلیجفارس با محوریت انرژی م درو تجزیهههوتحلیل ل
میگرفت امروزه نقش و جایگاه بارز مؤلفهی مذهب بهعنوان ی رد یروحم رصنع ک

الوحت ریس ت ح  و زززززز زززززززهی ژئو
  

یت او ننن یاف نآ رد بهذم یاپ در هک ت
پلیتیکی خلیجفارس را باید پذیرفت .درواقع هیچ رخدادی در این حوزه نم 

مشاهده نشود .بنابراین یک ساختار جدید بر پایهی عام وح رد بهذم ل ززز ززززهی ژئ یکیتیلپ و    خلی جججفارسسس در حاال
یدهددد .در سا تیلپ وئژ راتخ یکی دیدج 
شکلگیری است که تمامی عناصر و مؤلفههای دیگر را تحت الشعاع قرار م 

    

خلیجفارس ،کمیت و ماهیت بازیگران دچار دگرگونی شده و با ورود مؤلفهی مذهب بهعنوان فا لومرف تباث روتک    
بازی در تحوالت آیندهی خلیجفارس تغییر ایجاد خواهد شد .طوری که با قدرت یابی گروووههاای م بهذ ییی ،ترتیبات ت
ت
امنیتی منطقه نیز تحت نأثیر قرار خواهد گرفت که به چند پارگی در جهتگیریهای سیاسی میانجامد .در این راستا،
اتخاذ رهیافت چند جانبه گرایی بر پایهی نظم منطقهای مشارکت محور در سیاست خارجی کشورهای منطقه بهویژهه
دو کشور تأثیر گذار حوزهی خلیجفارس یعنی جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی بسیار حائز اهیت است تا
ضمن کاهش تعارضات ژئو پلیتیک و حفظ ثبات منطقه ،زمینهی همگرایی و موازنه قوا جهت تأ مین امنیت منطق ققهای
فراهم آید .بنابر این تدوین استراتژیهای مناسب از سوی ایران بسیار ضروری به نظر میرسد .در این خصوص چند
یگردد.
راهکار عملی پیشنهاد م 
یهای وحدت آفرین اسالم در ارتباط با کشورهای منطقه
تأکید بر وجوه مشترک دینی و جنبه اتخاذ دیپلماسی فعال در حل مناقشات منطقهیهاای
شناخت زمینهها و راههای همگرایی منطقهای در اشکال مختلف اعم از اقتصادی و امنیتی متک مناوت هب ی ددد دددد بومی منطقه

5931  بهار، شماره دوم،شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هشتم
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     اجتناب از یکجانبه گرایی و بهرهگیری از توان جمعی و تالش در ایجاد نظام امنیتی دسته جمعی با تیوقت فدهثبات منطقهای
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